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Anmodning om udtalelse i forbindelse med HF & VUC Nordsjællands beslutning om at lukke for 
udbud af Hf-enkeltfag i Frederikssund 
 
HF & VUC Nordsjælland besluttede på sit bestyrelsesmøde 12. juni 2018 at lukke skolens 
afdelinger i hhv. Frederikssund og Frederiksværk. 
På den ene af disse lokationer – Frederikssund – har det i perioden 2015-2018 været muligt at 
følge Hf-enkeltfag på matriklen. HF & VUC Nordsjælland tilbyder p.t. kun 5 fag i Frederikssund, og 
alle disse fag kan i øvrigt tages som e-learning.   
HF & VUC Nordsjælland har i forbindelse med beslutningen om lukning af ovenstående tilbud ikke 
fået sendt en anmodning til Regionsrådet for en udtalelse. Der er åbenbart sket et 
kommunikationsbrist i den forbindelse, og det beklager skolen meget. 
Vi beder derfor Regionsrådet om en udtalelse i forhold til skolens beslutning om at lukke tilbuddet 
i Frederikssund. Regionens svar sender vi derpå til ministeriet for afgørelse. 
 
Begrundelse for beslutningen: 
 
Fra 1. august 2019 skal HF & VUC Nordsjælland overdrage kursister på hhv. AVU, FVU og OBU til 
den nye FGU-institution. 
 
På den baggrund har skolen udarbejdet nogle fremtidsscenarier, som bestyrelsen drøftede 
intensivt og længe på sit møde 12. juni. Scenarierne beskriver de direkte økonomiske, politiske og 
pædagogiske konsekvenser hos HF & VUC Nordsjælland, som direkte følge af åbning af de nye FGU 
pr. august 2019. På den baggrund blev det besluttet at nedlægge afdelingerne i Frederikssund og 
Frederiksværk pr. august 2019.  
 
Beslutningen er en direkte konsekvens af en politisk beslutning om, at alle vores AVU-kursister 
under 25 år fremover skal undervises på de nye FGU-skoler. Derved mister vi ca. 50 % af vores 
kursister på AVU på alle vores nuværende 4 afdelinger.  
 
I vores - i forvejen - små afdelinger i Frederiksværk og Frederikssund betyder en 50% nedgang i 
aktiviteten, at afdelingerne ikke længere har en attraktiv størrelse, hverken ud fra et 
kvalitetsmæssigt, pædagogisk eller økonomisk synspunkt.  
 
Bestyrelsen havde også fokus på, at med en 50 % nedgang i aktiviteten ville det ikke være muligt 
at opretholde et attraktivt studiemiljø for kursisterne på de to afdelinger, ligesom det ikke ville 
være muligt at opretholde et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne på de to afdelinger. 
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I både Frederiksværk og Frederikssund vil der komme til at ligge FGU skoler, som sikrer 
uddannelse til målgruppen under 25 år. De unge/voksne over 25 år, som forsat ønsker at gå på HF 
& VUC Nordsjælland, vil forsat kunne tage uddannelse på vores Hillerød og Helsingør afdelinger 
eller via E-learning. De unge/voksne over 25 år formodes i højere grad at være mere geografisk 
mobile sammenholdt med de unge under 25 år. 
 
Bestyrelsen ønsker således med beslutningen fremadrettet at sikre  
 
• kvalitet i undervisningen,  
• attraktivt studie- og undervisningsmiljø for kursister, 
• attraktivt arbejdsmiljø for ansatte, 
• tilstræbt ensartethed i de ansattes arbejdsvilkår,  
• økonomisk grundlag for det fremtidige tilbud af fag og tilrettelæggelser på to 

afdelinger i Hillerød og Helsingør, også i lyset af de fortsatte årlige 
omprioriteringsbidrag (årlige 2 % besparelser frem til pt år 2021), samt de seneste 
udmeldte besparelser på vore taxametre. 

• at vi fortsat har mulighed for udvikling af undervisningen  
 
 
Venlig hilsen 
Tommy Sylvest 
Rektor 
HF & VUC Nordsjælland 
  
 
 
 
 
 


